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П Е Р Е Д М О В А 

В даний опис включено документи особового походження Панченко Тамари 

Федотівни — доктора архітектури, професора, дійсного члена Академії архітектури, що 

передані в архів у 2007 р. (акт відсутній). 

Перші надходження документів цього фонду на державне зберігання у Центральний 

державний науково-технічний архів України були у 1993, 2005 роках (акти відсутні). 

Документи включено в опис № 1. 

Науково-технічне опрацювання документів даного опису № 2 проводилось згідно 

методичного посібника “Робота з документами особового походження” (К., 2009). 

Документи опису № 2 систематизовані по такій схемі: 

1. Творчі документи. 

2. Біографічні документи. 

3. Документи про фондоутворювача. 

4. Зображувальні документи. 

Удосконалення опису проводилось у зв'язку з необхідністю обліку документів фонду у межах 

одиниць зберігання на приведення у відповідність з “Інструкцією по обліку НТД у ЦДНТА 

України” форми опису постійного зберігання. 

В результаті удосконалення: опис перекладено на українську мову, складено передмову, 

обраховано кількість документів у межах одиниць зберігання. Всі документи (і аркуши 

документів) зашифровані, перенумеровані. У зв'язку з тим, що в опис включено незначна 

кількість документів, вони у межах розділу не розділялись на підрозділи. Крайні дати 

документів в од.зб. №65, 66, 70, 71 встановлені з певною часткою ймовірності, тому вони не 

враховуються при визначенні крайніх дат документів опису. 

Припущені помилки при нумерації одиниць зберігання, а саме: пронумеровано титульний 

аркуш - усунуто. В зв'язку з чим у новому опису постійного зберігання змінилась кількість 

аркушів у деяких одиницях зберігання. 

Документи опису у задовільному фізичному стані. 

 

Опис склав головний науковий співробітник                                                          О.М. Мащенко 

30.08.2013 р. 
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Центральний державний науково- 

технічний архів України 

 

 

 

Фонд  Р- 228 

Опис № 2 

справ постійного зберігання 

за 2002 — 2008 роки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 

з.п. 

№ од.зб. 

у межах 

фонду 

Заголовок од. зб. Дати од. зб. Кількість 

од. зб. 

Кількість 

документ

ів 

Кількість 

аркушів 

Приміт

ки 

  1.Творчі документи      

1 65 

Панченко Т.Ф. та інші проект 

“Визначні місця” для путівника 

“Киев туристический”. 

Комп'ютерна верстка  з правками 

Панченко Т.Ф. 

[1980?-

1990?] 
1 1 13 

 

2 66 

Панченко Т.Ф. “Хто є хто в 

Києві”. 

Комп'ютерна верстка  з правками 

Панченко Т.Ф. 

[1980?-

1990?] 
1 1 20 

 

3 67 

Панченко Т.Ф., Куць Є. Стаття 

“Особливості містобудівного 

розвитку Бердянська, 

надрукована у Збірнику наукових 

праць “Опыт и перспектива 

развития городов Украины. 

Проблемы планировки больших 

городов”. Випуск    № 8 

2005 1 1 176с. 

 

4 68 

Панченко Т.Ф. Стаття “Еволюція 

принципів та методів 

туристичного районування 

території України”, надруковоно 

у Збірнику наукових праць 

“Опыт и перспектива развития 

городов Украины. Проблемы 

планировки больших городов”. 

Випуск 2 

2005 1 1 168с. 

 

5 69 

Панченко Т.Ф., Онищенко В. 

Стаття “Містобудування 

України”. До 60-річчя НДПІ 

2006 1 1 48с. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

містобудування;         Панченко 

Т.Ф. стаття “Розвиток 

містобудувної науки про 

курорти, рекрецію та туризм”; 

Панченко Т.Ф. та інші стаття 

“Стратегія планування території 

Київської області” надрукована у 

журналі “Будівництво України”. 

Випуск № 8 

6 70 

Список наукових робіт Панченко 

Т.Ф. за період 1964- 2006 рр.           

Оригінал 

[2007?] 1 1 31 розсип 

7 71 

Список основних творчих робіт 

архітектора Панченко Т.Ф. за 

період 1962- 2006 рр.                             

Оригінал 

[2007?] 1 1 4 розсип 

  
2. Біографічні документи 

Панченко Т.Ф. 

     

8 72 

Стаття в газеті “Вечірній Київ” 

№ 107 “Архітектура жіночої долі 

про сім'ю Панченко Т.Ф.         

                         Газетна вирізка 

16 

червня  

2006 

1 1 1 

 

9 73 

Почесна грамота одержана 

Панченко Т.Ф. від Київської 

облдержадміністрації за 

баготорічну сумлінну роботу та в 

зв'язку з 60-річчям з дня 

створення “НИПИ” 

градостроительства”. 

                                  Оригінал 

09 

листопада 

2006 

1 1 1 

 

10 74 

Інформація про Панченко Т.Ф. в 

“Летописи высших учебных 

заведений. Выпускники КНУСА 

(КИСИ) виданої інститутом 

біографічних досліджень, м. 

Київ.                                       

Копія 

2006 1 1 2 

 

11 75 

Посвідчення № 19 про 

присвоєння Панченко Т.Ф. 

почесного звання “Народний 

архітектор України”.      

 Копія 

02 

березня 

2007 

1 1 1 

 

12 76 

Відомості про виробничі 

досягнення Панченко Т.Ф. 

                Комп'ютерний набір 

13 

червня 

2007 

1 1 2 
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3. Документи про 

фондоутворювача 
    

 

13 77 

Довідкова інформація про 

дійсного члена УАА Панченко 

Т.Ф. в книзі “Українська 

Академія архітектури” 

2002 1 1 198с. 

 

14 78 

Довідкова інформація про Т.Ф. 

Панченко - замісника директора 

з наукової роботи, доктора 

архітектури, професора НДПІ 

містобудівництва в 

інформаційному довіднику 

“Золота Україна” 

2006 1 1 126с. 

 

  4. Зображувальні документи      

15 79 

Фото Т.Ф. Панченко з 

президентом України         В.А. 

Ющенко під час присвоєння 

почесного звання “Народний 

архітектор України” 

              Кольорова ксерокопія 

02 

березня 

2007 

1 2 2 

 

16 79а 
Старий інвентарний опис фонду 

№ 2 
2008 1 1 3 

 

 

Всього до опису включено  1 (один) фонд Р-228 

 

До опису внесено   16  (шістнадцять)   од. зб.          з    № 65   по    № 79а 

В тому числі: 17 (сімнадцять) документів 

 (числом) (словами)  

 80 (вісімдесят) аркушів 

 (числом) (словами)  

 716 ( сімсот шістнадцять) сторінок 

 (числом) (словами)  

Літерні №№        1 (одна) од. зб.               (79 а) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№       - ( - ) од. зб.  

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

Укладач опису Головний науковий співробітник                               О.М. Мащенко 

            (посада,                                                       підпис,                     розшифрування підпис ) 

Дата 30. 08. 2013 р. 



7 

Прийнято на державне зберігання     16 (шістнадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

В тому числі: 17 (сімнадцять) документів 

 (числом) (словами)  

 80 (вісімдесят) аркушів 

 (числом) (словами)  

 716 (сімсот  шістнадцять) сторінок 

 (числом) (словами)  

 

Літерні №№        1 (одна) од. зб.                 (79а) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№       - (  - ) од. зб.                    - 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем О.В. Омельковец 

(посада)    (підпис,          розшифрування підпису) 

Дата  26.03.2013 р. 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                Л.А. Ястреб 

(посада)    (підпис,     розшифрування підпису) 

Дата  26.03.2013 р. 



 

Аркуш - засвідчувач опису № 2 Фонд Р-228 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 7 (сім) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів        1 (одна) (79а) 

 (числом) (словами) (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів        - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                            Н.С. Маєвська 

(посада)                                              (підпис)                   (розшифрування підпису) 

 

Дата  30.09.2013 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


